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Ieder kind heeft recht op onderwijs! Helaas zijn er nog steeds te veel 
kinderen die om wat voor een reden dan ook niet naar school gaan. 
Kinderen die vriendjes missen, die een achterstand oplopen en zich 
buitengesloten voelen. Ondanks inspanningen van velen is er voor deze 
kinderen nog steeds geen passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

Daarom moeten we voor deze kinderen een stapje extra zetten. Door te 
denken in oplossingen in plaats van problemen, door te praten mét in 
plaats van óver ouders en kinderen, door steeds weer de samenwerking 
te zoeken, door onderwijszorgarrangementen te ontwikkelen en door 
meteen actie te ondernemen bij beginnend verzuim. Als we wachten 
tot een kind is uitgevallen, zijn we vaak al te laat.

Onze ambitie is dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden 
thuiszit zonder passend aanbod. Om deze ambitie te realiseren, 
hebben we op de Thuiszitterstop, samen met onze partners van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, PO-Raad, VO-raad en de VNG, 
het Thuiszitterspact getekend. Samen gaan we gemeenten, scholen, 
samenwerkingsverbanden en jeugdhulpverleners stimuleren, 
ondersteunen en soms ook achter de broek aan zitten om in hun 
regio al deze kinderen opnieuw een kans te bieden. 

We zijn daar allemaal natuurlijk al langer mee bezig, maar met  
de Thuiszitterstop en het Thuiszitterspact geven we onze gezamen-
lijke inzet een extra impuls. Om ons scherp te houden, start  
Marc Dullaert als aanjager Thuiszitterspact. Hij zal het land in 
trekken om de regionale samenwerkingspartners scherp te houden.

De Thuiszitterstop was wat ons betreft een groot succes. Bedankt 
voor alle inspirerende verhalen, goede voorbeelden, mooie oplos-
singen, maar ook dringende knelpunten. Dit magazine biedt u de 
gelegenheid nog eens terug te blikken op de Thuiszitterstop en is 
hopelijk een extra inspiratie om dag in dag uit voor deze groep 
kinderen aan het werk te zijn.

Martin van Rijn
staatssecretaris  

van VWS

Sander Dekker
staatssecretaris  

van OCW

Voorwoord

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/06/Thuiszitterspact-13-6-2016.pdf
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Betere samenwerking is cruciaal om tot een goede aanpak  
van de thuiszittersproblematiek te komen. En maatwerk per 
leerling is cruciaal. Daartoe zijn er nog flinke stappen te zetten, 
constateren drie ervaringsdeskundigen. ‘Mijn kind heeft recht 
op onderwijs. Linksom of rechtsom.’

Samen op weg naar 
een betere aanpak

‘Mijn kind heeft recht op 
onderwijs, dus dat gaat 

hij krijgen. Linksom of 
rechtsom.’

Jacqueline Gomes, ouder

Als moeder van een zoon met jeugd-GGZ-problematiek wilde 
Jacqueline Gomes niets liever dan passend onderwijs voor haar kind. 
Hij kon goed leren en wilde dat ook graag. Toch kwam hij vier 
maanden thuis te zitten, toen Gomes na een verhuizing geen nieuwe 
middelbare school voor hem kon vinden. 

Maatwerk
“Overal kregen we afwijzingen”, vertelt Gomes. “’Probeer maar 
elders’, zeiden ze dan. Dat lukte niet. Uiteindelijk kwamen we zelfs  
bij speciaal onderwijs in cluster 2 uit, maar hij heeft geen communica-
tieve problemen. Hij is eerder heel assertief. Dat past natuurlijk totaal 
niet in zo’n klas. Ook kregen we de optie om hem in Apeldoorn op 
school te doen, terwijl we in Maarssen wonen. Maatwerk ontbrak.”

In de afgelopen jaren is veel aan gedaan om samenwerking tussen 
partijen te bevorderen. “Zo’n voorbeeld laat zien dat we er nog niet 
zijn”, stelt Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado, de vereniging 
van leerplichtambtenaren. “De oude school schrijft zo’n kind blijkbaar 
alleen uit. Ze hadden ook kunnen vragen: ‘Waar ga je heen verhuizen? 
En heb je daar al een school?’ Ze hadden kunnen ondersteunen bij 
het vinden van een nieuwe plek, ook al ging het om een andere regio. 
Ook de leerplicht moet dit in de gaten houden: daar komt in beeld 
dat er een uitschrijving is, maar geen inschrijving. Er valt dus nog veel 
winst te behalen in de landelijke samenwerking.”

Eigen initiatief
Omdat Jacqueline Gomes in de jeugdhulpverlening werkt en onder 
anderen thuiszitters begeleidt, wist ze hoe te handelen. Ze klopte 
uiteindelijk aan bij het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) 

Uit de praktijk
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‘Als je pas zegt dat 
iets niet kan als een 

kind al lang en breed 
in de klas zit, dan ben 

je te laat.’
Carry Roozemond,  

Ingrado

‘We moeten niet elkaar 
aankijken en anderen 

wijzen op hun  
verantwoordelijkheid, 

maar juist zelf de  
verantwoordelijkheid 
pakken en het samen 

oplossen.’
Floor Wijnands,

Onderwijsinspectie

in Utrecht. “Mijn kind heeft recht op onderwijs, dus dat gaat hij 
krijgen. Linksom of rechtsom.” Bij het OPDC introduceerde Gomes op 
eigen initiatief het onderwijssysteem dat voor haar zoon eerder ook 
werkte. En ze moedigde de verschillende partijen aan om samen te 
werken, in plaats van naar elkaar te wijzen. Inmiddels heeft haar zoon 
zijn diploma gehaald. “Maar ik heb er flink aan moeten trekken, 
anders had hij veel langer thuisgezeten.” 

De verkeerde maatregelen
Veel ouders hebben de expertise van Gomes echter niet. Zij krijgen 
nogal eens het verwijt dat ze aangereikte handvatten niet accepteren. 
Gomes: “Maar zo gek is dat niet. Het moeten namelijk wel de juiste 
handvatten zijn. Als ouder weet je wat het beste is voor je kind, en  
de verkeerde maatregelen kunnen je kind schade toebrengen. Ik 
begeleid kinderen die soms al een jaar thuiszitten, terwijl ze met het 
juiste maatwerk prima zouden kunnen leren. Dat is schrijnend.” 

Carry Roozemond benoemt nadrukkelijk het belang van preventief 
contact tussen ouders en scholen als onderdeel van dat maatwerk. 
“Te vaak hoor ik van ouders dat de school pas contact met ze opnam 
toen het helemaal uit de hand liep. Daar wringt de schoen. Als je pas 
zegt dat iets niet mogelijk is als het kind al lang en breed in de klas zit, 
dan ben je te laat. Scholen moeten van tevoren aangeven: Dit kunnen 
wij wel en dit kunnen wij niet.”

Zelf verantwoordelijkheid pakken
Floor Wijnands is programmamanager bij de Onderwijsinspectie.  
Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op de samenwerkings-
verbanden passend onderwijs en ziet ook dat de communicatie 

tussen verschillende partijen soms verre van ideaal is. “Als een kind 
thuiszit, zie je bijvoorbeeld weleens dat er een conflict is tussen de 
ouders en de scholen. Dat zijn heel ingewikkelde situaties. Zeker dan 
is het van groot belang dat alle partijen weer om de tafel gaan en 
samen een oplossing zoeken. Niet elkaar aankijken en anderen wijzen 
op hun verantwoordelijkheid, maar juist zelf de verantwoordelijkheid 
pakken en het samen oplossen.” 

Ironisch genoeg was het een bureaucratisch klinkende, administra-
tieve maatregel vanuit de Onderwijsinspectie die de samenwerking 
bij aanpak van thuiszitters in sommige regio’s een kickstart gaf. Sinds 
november 2015 vraagt de Inspectie samenwerkingsverbanden eens  
in de twee maanden om een registratie van thuiszitters. Wijnands:  
“Al snel bleek dat er samenwerkingsverbanden waren die dat nog 
nooit geregistreerd hadden. Ze wisten ook niet welke kinderen thuis 
zaten en waarom. Hoe kun je dan controleren of je beleid werkt?”  
Zo werden ook die samenwerkingsverbanden gedwongen om pools - 
hoogte te nemen bij scholen in de regio en bij gemeenten. “Een direct 
gevolg was dat er veel meer contact en samenwerking ontstond. Dat 
vind ik heel positief.” 

Uit de praktijk
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Op 13 juni 2016 ondertekenden zes partijen het Thuiszitterspact. 
Geen enkel kind mag langer dan drie maanden thuis zitten zonder 
passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Eén gezamenlijke  
ambitie. Zes handtekeningen. Tijd voor actie!

Tijd voor actie!

‘School is ook vindplaats voor leed’

“Vrouwe Justitia zou weinig met kinderen te 
maken moeten hebben. Kinderen horen niet in 
een justitieel traject. Toch komt dat nog te vaak 
voor. Meer aandacht van scholen voor structureel 
verzuim kan veel leed voorkomen.  
Een voorbeeld. Bij de Raad voor de Kinderbescher
ming was een kind aangemeld voor een school
verzuimonderzoek. Hij bleek te spijbelen omdat 
hij thuis zorgde voor zijn moeder met psychia
trische problematiek. Niemand wist daarvan.  
Scholen zijn niet alleen een vindplaats voor 
onderwijs, maar ook voor leed van kinderen. 
Achter verzuim gaat vaak leed schuil. Reden  
voor mensen die bij gemeenten en scholen 
werken om zorgvuldig om te gaan met verzuim 
en eventueel aangifte te doen. Het Thuiszitters
pact is daarbij een waardevolle impuls.”

Michèle Blom directeur-generaal Jeugd en  
Sanctietoepassing bij het ministerie van Veiligheid 
en Justitie

‘Samenwerken tussen sectoren is cruciaal’’

“Niet elk kind kan vanzelfsprekend mee op 
school. Er zijn kinderen die extra zorg nodig 
hebben. En daar hebben we systemen voor 
ontwikkeld. Maar niet altijd past een kind 
binnen zo’n systeem. Wij moeten ervoor zorgen 
dat voor ouders en kinderen een combinatie van 
zorg en onderwijs sneller en beter mogelijk 
wordt. Dat moeten we vanuit de mensen zelf 
organiseren. Dat zal vooral op lokaal niveau 
gebeuren. Jeugdhulp en passend onderwijs zijn 
gedecentraliseerd. Gemeenten gaan over het 
budget voor de jeugdhulp. Zij kunnen daarmee 
oplossingen op maat creëren. Gemeenten 
moeten die ruimte nemen samen met de samen
werkingsverbanden.  
Samenwerken tussen sectoren is cruciaal, net  
als luisteren naar ouders en kind. Het Thuis
zitterspact helpt ons om dat te beseffen.”

Martin van Rijn staatssecretaris voor  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Thuiszitterspact
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‘Naar een andere aanspreekcultuur’

“Scholen realiseren zich terdege dat een  
gebroken onderwijsloopbaan vaak ook tot een 
gebroken maatschappelijke loopbaan leidt.  
Dat moet anders. Het Thuiszitterspact dat we 
vandaag ondertekenen, is van wezenlijk belang. 
Ga maar eens twee uur in gesprek met een 
moeder van een thuiszitter: voor de rest van je 
leven staat dit probleem op je netvlies. Vandaag 
formuleren we onze ambitie, maar we moeten 
naar mijn idee ook naar een andere aanspreek
cultuur. Hoe lastig dat ook is. Welke taak is 
weggelegd voor ons als VOraad? Ik vind het 
belangrijk om scholen te wijzen op het hand
haven van de zorgplicht. Doen wij er zelf wel 
alles aan om dit probleem op te lossen? Boeiend 
om daarover het gesprek aan te gaan.”

Paul Rosenmöller voorzitter VO-raad

‘Praat met de ouders’

 “Elk kind heeft recht op school. Daar maken  
wij ons sterk voor. Tegelijkertijd hebben we te 
maken met de decentralisaties in de jeugdhulp 
en het passend onderwijs. Nu er geen landelijke 
aansturing meer is, zijn samenwerkingsver
banden op lokaal niveau tussen gemeenten, 
scholen, jeugdhulp en ouders hard nodig. 
Ouders zijn daarbij onmisbaar. In het uitvoe
ringstraject passend onderwijs praten we veel 
met hen, zodat je al in een vroeg stadium aan  
de bel kunt trekken. Preventie is volgens mij dé 
manier om het aantal thuiszitters terug te 
dringen. Dat vraagt iets van ouders, maar ook 
van leerkrachten. De PORaad ondersteunt hen 
daar graag bij.”

Rinda den Besten voorzitter PO-Raad

‘Pact zorgt voor sluitende aanpak’

“In totaal zijn er zo’n 10.000 kinderen in  
Nederland die kortere of langere tijd niet naar 
school gaan. Daarachter gaan uiteenlopende 
persoonlijke verhalen schuil, van een kind met 
een ingewikkelde thuissituatie tot een leerling 
die meer aandacht vraagt dan een school kan 
bieden. Ieder kind in Nederland heeft recht  
op onderwijs. Maar soms is daar een extra 
inspanning voor nodig.  
In heel Nederland zien we verschillen in aanpak 
van thuiszitters. Hoe gaan collega’s om met 
ingewikkelde gevallen met kinderen op het 
snijvlak van onderwijs en zorg? Wanneer  
slaan zij met de vuist op tafel? Wat zijn mooie 
voorbeelden van preventie? 
Met dit Thuiszitterspact vullen we een aantal 
leemtes in de afspraken die we al hebben. Het 
zorgt voor een sluitende aanpak, zodat kinderen 
en hun ouders niet meer van het kastje naar de 
muur gestuurd kunnen worden.”
Sander Dekker staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

‘Snel schakelen, snel doorpakken’

 “Gemeenten hebben met de invoering van de 
decentralisaties in de jeugdhulp en het passend 
onderwijs meer vrijheid gekregen, maar ook 
meer verantwoordelijkheid. Hoe krijgen we 
kinderen die tussen de wal en het schip dreigen  
te vallen, naar school? Daarvoor moet het 
onderwijs intensief samenwerken met partners 
als jeugdhulp, de Onderwijsinspectie en Bureau 
Leerplicht. Ik zie een voortrekkersrol weggelegd 
voor gemeenten om samen met deze partners 
het aantal thuiszitters te verminderen. Hoe? 
Waar het volgens mij om gaat, is dat je snel met 
elkaar om tafel gaat zitten. Het duurt vaak 
maanden voordat er actie wordt opgenomen. 
Daarom: snel schakelen, snel doorpakken. Daar 
moeten we vol op inzetten.”

Jeroen Kreijkamp commissievoorzitter  
Onderwijs, Cultuur en Sport, Bestuur VNG

Lees de volledige tekst van het Thuiszitterspact hier

Thuiszitterspact

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/06/Thuiszitterspact-13-6-2016.pdf
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“Er wordt met leraren 
gesproken, met de ouders, 
maar soms weten ze zelf niet 
wat de goede oplossing is. 
Terwijl het eigenlijk zo simpel 
is: vraag aan het kind wat het 
nodig heeft. Neem leerlingen 
serieus en laat ze weten: ‘jij 
bent belangrijk’. En dat we 
open staan voor hun ideeën.” 

Carien van Hooff 
programmamanager Vanuit 
autisme bekeken

“De kiem ligt in het basisonderwijs. Juist in deze 
fase in de ontwikkeling van kinderen kun je 
eventuele problemen signaleren. Vaak te laat 
komen op school of geen lunch bij zich hebben, 
dat kunnen al indicaties zijn. Huisbezoeken zijn 
waardevol: je leert de thuissituatie beter kennen. 
We zijn hier terughoudend in, maar in de meeste 
gevallen wordt het enorm gewaardeerd.”

Rinda den Besten voorzitter PO-Raad

“Veel leerkrachten bevinden zich in een spagaat: 
enerzijds staan ze voor sociaal pedagogisch 
vakmanschap, anderzijds voelen ze de druk van 
opbrengstgericht onderwijs. Dan komt het voor 
dat zij een kind zien dat weliswaar op school zit, 
maar waar het niet goed mee gaat. Vanuit de 
leerplicht gezien is er dan misschien niets aan de 
hand, maar op school zien ze wat anders.”

Ank Jeurissen directeur Samenwerkingsver-
band Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht

Alleen door inzichten te delen en elkaar te kennen, komen  
we tot een sluitende aanpak van de thuiszittersproblematiek.  
Bij de Thuiszitterstop werkten deelnemers daaraan tijdens 
rondetafelgesprekken over verschillende thema’s. Best practices,  
kritische kanttekeningen, mogelijke oplossingen, hobbels in  
het proces. Het ging allemaal over de tafel. Een impressie.

De waarde van  
een goed gesprek

preventie

“Soms hebben ouders te hoge 
verwachtingen. Van hun kind, van wat 
de school voor hun kind kan doen. 
Kinderen kunnen dan vastlopen en 
thuis komen te zitten.”

Désirée van Doremalen 
moeder van een thuiszitter

“Als onderwijsconsulent heb ik zo’n 200 
kinderen begeleid, overal in het land. 
Uitgangspunt is het kind en wat hij of 
zij nodig heeft. Dan maak je dus 
afspraken of constructies in het belang 
van het kind. In de ene gemeente 
werkte het goed, maar in de andere 
gemeente werd het niet geaccepteerd. 
Er zijn gezinnen die om die reden zijn 
verhuisd.”

Theo van Munnen  
onderwijs consulent

“Een oplossing op maat kun je 
vergelijken met een wipwap. Wanneer 
ligt het zwaartepunt aan de ene kant, 
wanneer helt het over naar de andere 
kant? Haal je zorg naar het onderwijs, 
of onderwijs naar de zorg? Je moet je 
voortdurend afvragen: wat is op dit 
moment voor dit kind het beste: zorg,  
of onderwijs?”

Angele Jehee  
directeur SWV Rijnland

“Bijna elke ouder wil dat zijn kind naar 
school gaat, maar soms heeft een kind 
zoveel schade opgelopen, dat terugkeer 
naar school geen optie is. Er zijn andere 
oplossingen dan naar school gaan. In 
Ricks geval kozen we voor terugkeer 
naar school, maar ik zie genoeg 
kinderen die juist veel beter gedijen bij 
onderwijs thuis.”

Sonja Toet moeder van  
voormalig thuiszitter Rick

maatwerk voor 
leerlingen

Rondetafel
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“We bieden scholen de methode 
Positive Action aan, waar we 
‘groter maken wat goed gaat’.  
De school heeft niet alleen contact 
met ouders van kinderen met wie 
het niet goed gaat, maar ook met 
ouders van leerlingen met wie niets 
aan de hand is. De reacties van 
ouders zijn heel positief: ‘Fijn om 
‘normaal’ contact te hebben met  
de school.’” 

Aly de Jon Leren en Leven 
(project Jeugdzorg)

“Zodra ik met zorgprofessionals om 
de tafel zit, word ik als ouder niet 
serieus genomen. Maar ouders gaan 
door het stof om de belangen van 
hun kind te behartigen. Als je als 
grondhouding ‘ouders hebben gelijk’ 
neemt, zorgt dat voor een opening in 
het gesprek.”

Juliëtte Mutsaers 
moeder van een thuiszitter

“Huisbezoeken aan het begin van het 
schooljaar, ’s morgens als directeur met 
je collega van het wijkteam de ouders 
welkom heten; het is belangrijk kennis 
te maken met ouders als er nog geen 
problemen zijn. Sommige scholen doen 
dat al heel goed. Investeer dus meteen 
in een goede relatie met ouders en kijk 
de kunst af bij voorbeeldscholen.”

Jannie Visscher wethouder 
gemeente Eindhoven

“Als er veel aan de hand is in een thuissituatie, kan 
het niet anders dan dat dat invloed heeft op de 
schoolgang. Het gezin, dáár moet het gebeuren. 
Wij halen de focus van het kind af en geven ouders 
een verplicht pakketonderdeel mee. Daarmee 
krijgen zij een positie in het geheel.”

Robert de Booy  
behandelcoördinator Stichting Timon

“Er is een gebrek aan gedeelde visie over de ernst 
van het probleem. Er wordt nog te vaak uit 
verschillende hoeken gezegd: ach, het is maar 
schoolverzuim, geen kindermishandeling. Maar 
thuiszitten bedreigt de ontwikkeling van het kind, 
en dat zullen we samen moeten voorkomen.” 

Anja Frowijn beleidsadviseur  
Raad voor de Kinderbescherming

“Wij hebben de afspraak met de leerplicht
ambtenaren dat ze één keer per week langs
komen. Ook hebben we meerdere pedagogische 
medewerkers binnen de school, die letterlijk naar 
het huis gaan zodra een kind niet op school 
komt. Zo zorgen wij ervoor dat een kind zo snel 
mogelijk weer met plezier naar school toe kan.”

Sander Capello 
directeur vso Asteria College Middelburg

“In Amsterdam hebben we het project Beter 
Passend, waarbij onderwijs voor kinderen 
integraal wordt gefinancierd als ze aan de 
kenmerken voldoen. In een andere regio kwam 
ik een jongen tegen waarvan ik dacht: goh, dat 
zou ook goed zijn voor hem. In zijn regio was dat 
niet mogelijk. Een goed voorbeeld van de grote 
regionale verschillen die er bestaan.”

Hans Kruijssen voorzitter  
Thuiszitters overleg Amsterdam 

“Wij zijn als gezinswerkers gekoppeld aan 
scholen, om preventief te starten met de hulp  
verlening. Maar ook de kernpartners als leer  
plichtambtenaren en jeugdhulpverlening zijn 
regelmatig op de scholen aanwezig, zodat ze 
signalen kunnen oppikken en de school kunnen 
ondersteunen. Die korte lijnen en bekende 
gezichten zorgen ervoor dat je sneller kunt 
doorpakken.”

AnneMarie van Diermen
gezinswerker bij Lokalis

onderwijs en jeugdhulp

ouders als partner

Rondetafel
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“De wereld van het recht wil graag betrokken 
zijn, want scholen en instellingen zijn een bron 
van informatie. Maar ik merk dat zorg, 
onderwijs en justitie nog van elkaar moeten 
leren over hoe hun werelden in elkaar zitten. 
In een recente zaak was het schoolverzuim van 
een jeugdcrimineel een oorzaak van zijn 
gedrag. Wie moet ik dan bellen als ik hulp 
daarbij nodig heb?”

Isabeth Mijnarends officier van justitie

“Soms haken ouders af omdat ze worden 
doorverwezen naar jeugdhulp. Als je ze 
binnen de school houdt, houd je ook het 
vertrouwen. Daarom brengen wij in 
Almere jeugdhulpverlening rechtstreeks in 
de school.”

Bianca Molly coördinator leerplicht, 
gemeente Almere 

“Een plek op een wachtlijst is geen plek,  
dus ook in de tussentijd moeten we iets 
organiseren voor het kind. Het gaat niet  
alleen om knopen doorhakken, maar ook  
over de kwaliteit van dat besluit. Dát is 
doorzettingskracht.”

Esther Cobussen programmamanager 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

“Als het niet lukt om thuiszitten via 
vrijwillige stappen op te lossen, dan ga je 
naar een verplichte maatregel. Dit kan 
soms via de strafrechtelijke aanpak school
verzuim. Maar het is steeds belangrijk te 
beseffen: waar in de ene situatie een 
procesverbaal leerplicht wel de juiste 
interventie is, hoeft dat in een andere 
situatie niet te werken. Vaak is het veel 
effectiever om vanuit de hulpverlening in 
een eerder stadium civiel door te pakken.”

Ingrid Verkooijen leerplicht ambtenaar 
gemeente Roermond

“Schooluitval begint al bij de 
vroege jeugd. Doe ook iets 
met signalen uit het 
basisonderwijs.”

Baukje de Jager RMC-
coördinator Leeuwarden

“Het geheim van onze task force is dat we 
iedereen in beeld hebben. Omdat we met alle 
partijen om de tafel zitten, kunnen we onze 
lijstjes naast elkaar leggen en met monniken
werk uitvlooien wat er nodig is. We spreken af: 
niemand gaat de deur uit voordat het kind een 
plekje heeft.”

Nicole Teeuwen directeur Passend 
Primair Onderwijs Rotterdam

“Ondanks regionale verschillen – soms heeft 
een samenwerkingsverband met één 
gemeente te maken, soms met zeven – zouden 
we onderliggende principes achter praktijk
voorbeelden ter inspiratie aan elkaar kunnen 
aanbieden. Misschien wel een stuk of vijf, 
zodat mensen kunnen kiezen. De praktijk
situaties zijn dan het bewijs dat het onder
liggende principe – veelal een vroegtijdige 
aanpak en samenwerking – de oplossing kan 
vormen.”

Erik Gerritsen secretaris-generaal  
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  
en Sport

“Ik weet dat scholen niet tot 
actie overgaan om de relatie 
met de ouders niet op het spel 
te zetten. Omdat de leraar 
een te vriendschappelijke 
relatie heeft met de ouders 
bijvoorbeeld. Dat kan echt 
niet. Als leerkracht moet je 
professionele afstand 
bewaren.”

Hannie Olij bestuurs-
voorzitter Stichting Timon

“Signalen aan het begin van het school
verzuim kunnen belangrijk zijn, maar 
worden niet altijd herkend als mogelijke 
risicofactor. Wij hebben afspraken 
gemaakt te komen tot een eenduidig 
verzuimproces dat scholen zelf nader 
kunnen invullen.”

Marja van Leeuwen directeur 
Samenwerkingsverband Peelland

doorzettingskracht  
en regie

de leerplichtketen

Rondetafel



Zo veel experts bij elkaar. Daar móet je 
gebruik van maken. Hoe zorgen we ervoor 
dat ook die 10.000 uitvallende leerlingen 
passend onderwijs krijgen? Acht tips.

‘Niemand weg  
totdat er een passende 
oplossing is’

‘Maak bijzonder gewoon.  Dan past het voor iedereen.’

‘Ouders, kinderen, onderwijzers, 

scholen en gemeenten: probeer 

altijd met elkaar in gesprek te 

raken.’

‘Leg de verbinding tussen de  landelijke aanjager en bestaande initiatieven, zoals de onderwijs-consulenten en de LANSbrekers. Houd overzicht!’

‘Niet over geld zeuren  
als het belang van de  
leerling centraal staat.’

‘Leerplicht kan als motor  fungeren om partijen en zaken in beweging te zetten. Het is de spreekwoordelijke stok achter de deur voor alle partijen.’

‘Ga met de juiste mensen om de 
tafel, inclusief ouders en leerling. 
Niemand gaat weg totdat er een 
passende oplossing is.’

‘Als iedereen zijn rol pakt en ten 
volle vervult, komen we een stuk 
verder.’ 

‘Zorgwekkend schoolverzuim? 

Organiseer dan in een zo vroeg 

mogelijk stadium breed overleg 

met alle betrokkenen. Beleg de 

regie bij één van de partijen, die 

het proces bewaakt.’
11

Tips
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Gerard Spierings Taskforce Thuiszitters Rotterdam
Grytsje Durkstra Onderwijsinspectie MBO

Gerard “In Rotterdam heb ik maar één mbo-thuiszitter.”
Grytsje “Eén maar? Hoe kan dat? Omdat die er niet zijn of 
omdat jullie het niet weten?”

Gerard “Dat weet ik ook niet. Wij hebben natuurlijk wel een 
heel actief beleid gevoerd op het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten met het programma ‘Aanval op Uitval’.”
Grytsje “Een warme overdracht van het vo naar het mbo is 
daarbij essentieel. Docenten op het mbo hebben vaak het 
gevoel dat zij deze leerlingen niet aankunnen. De vraag naar 
passend onderwijs staat daar nog aan het begin.”
Gerard “Wij plaatsen leerlingen vaak in een speciaal klasje  
dat leerlingen voorbereidt op het mbo. Dat werkt.”
Grytsje “Jongeren hebben vaak veel geleerd in het speciaal 
onderwijs, en willen op het mbo niet weer een etiket opgeplakt 
krijgen. Ze hebben vooral hulp nodig bij plannen en organise-
ren.”
Gerard “Vaak worden de zwaardere gevallen als klassiek 
voorbeeld gebruikt. Dat is nodig om het probleem te duiden, 
maar er zijn ook veel leerlingen die gewoon in het regulier 
onderwijs hun plek vinden.”

AnneMarie van Diermen gezinswerker bij Lokalis
Ank Jeurissen directeur samenwerkingsverband 
Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht

AnneMarie “Hoe sluit je jeugdhulpverlening en onderwijs zo 
goed mogelijk op elkaar aan? Dat is een belangrijke vraag.”
Ank “We zijn goed op weg. In Utrecht hebben alle scholen in het 
voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een 
kernteam, dat bestaat uit een gezinswerker, leerplichtambtenaar, 
begeleider passend onderwijs en een schoolarts. Vier partijen in 
een team, dichtbij school.” 

AnneMarie “Als gezinswerker vind ik deze samenwerking 
interessant. Het is een dubbele opdracht: hulp aan gezinnen en 
begeleiding voor scholen om te signaleren en professionaliseren.”
Ank “Doordat je dichtbij school bent, zijn de lijnen kort. Daardoor 
word je sneller preventief ingeschakeld. Je bent er tijdig bij, en 
problemen worden daardoor niet onnodig groot.”
AnneMarie “Een groot voordeel van het samenwerken is dat je 
als gezinswerker niet hoeft door te verwijzen. Je kunt sneller 
schakelen, de hulpverlening is constant.” 
Ank “Ik werkte ooit bij Leerplicht. In die tijd werd opeenvolgend 
gewerkt. Nu kunnen we een kind op meerdere vlakken tegelijk 
helpen.” 
AnneMarie “We zitten zo snel mogelijk met het kind en de 
ouders om de tafel. Elk plan van aanpak omvat ondersteuning op 
maat, gebaseerd op wat een kind nodig heeft.”
Ank “We werken volgens het principe van één kind, één gezin, 
één plan, één regisseur en ouders worden altijd betrokken.”

‘Bereid leerlingen voor 
op het mbo’

‘Eén kind, één gezin, 
één plan, één regisseur’

Bij de aanpak van thuiszitters staat samenwerking centraal. In drie korte tweegesprekken gaan deelnemers 
aan de Thuiszitterstop met elkaar in gesprek over hun werk. Steeds met de vraag: wat kan er beter?

Grytsje Durkstra: ‘Een warme overdracht van 
vo naar mbo is essentieel’

Gerard Spierings: ‘In Rotterdam heb ik maar 
één mbothuiszitter’

Ank Jeurissen: ‘Nu kunnen we een kind op 
meerdere vlakken tegelijk helpen.’

Anne-Marie van Diermen: ‘Voordeel van  
samenwerken is dat je sneller kunt schakelen.’

Dat kan beter!Tweegesprek
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Jos van der Horst Gedragswerk
Peter Hulsen directeur Ouders & Onderwijs

Peter “Bij het begin van het onderwijs leren kennen van de 
ouders en het zien van het kind legt de basis voor goede 
gesprekken voor later. Wat veel professionals ingewikkeld 
vinden, is een ouder die op hen afstapt en zegt: jij doet het fout. 
Omgekeerd geldt hetzelfde voor ouders die gecorrigeerd worden 
door leraren. Als er dan druk op de situatie komt, gaan er hakken 
in het zand.” 
Jos “Het zou helpen als ze op de pabo’s aandacht geven aan het 
opbouwen en onderhouden van een relatie met ouders. Als je 
met kinderen werkt, krijg je per definitie met ouders te maken.”

Peter “Die aandacht voor ouders en zorg voor kinderen moeten 
eigenlijk ook een plek krijgen binnen de organisatie van scholen. 
Niet alle leraren hoeven van alle problematiek te weten hoe te 
handelen. Die kennis kan je verdelen.”
Jos “In de klas begint het signaleren. Tot mijn verbazing zie ik 
nog steeds leraren die vrezen één leerling in de klas te hebben 
waar ze meer aandacht aan moeten besteden. Maar statistisch 
zouden dat er veel meer moeten zijn. Dat betekent: oren en ogen 
open. Voor iedereen.”

“Alle kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en te  
leren.   Daar kunnen we geen uitzondering op maken, ook niet  
als er sprake is van specifieke behoeften aan ondersteuning  
of complexe problematiek. Het kan voorkomen dat een kind  
tijdelijk komt thuis te zitten, maar het moet altijd van een zo’n kort 
mogelijke duur zijn dat een kind geen onderwijs volgt. 
 
Het onderwijsveld is een complex veld; om passend onderwijs te 
laten slagen moeten veel verschillende partijen elkaar weten te  
vinden en samen werken. Partijen verliezen het belang van het kind 
echter geregeld uit het oog. Maar ik ben ook op de hoogte van  
samenwerkingsverbanden in het land waar het goed gaat, waar er 
bijvoorbeeld met grote regelmaat overleg is tussen jeugdzorg en 
onderwijs. In gezamenlijkheid de beste oplossing vinden voor een 
kind, daar gaat het om.
 
Als Kinderombudsvrouw zal ik de thuiszittersproblematiek goed 
blijven volgen en als het nodig is van ons laten horen. Regel matig 
komen er klachten bij ons binnen van kinderen zelf of hun ouders 
bij wie er een probleem is rondom passend onderwijs. Mijn team 
zet zich in om ouders en kinderen zo goed mogelijk van advies te 
voorzien en waar mogelijk te interveniëren.
 
Met het Thuiszitterspact geven partijen aan dat zij dit probleem  
samen willen aanpakken. Dat is heel belangrijk. Maar de verbinding 
moet dus vooral in de praktijk tot stand komen waar mensen inte-
graal en rondom het kind moeten gaan samenwerken.
 
Tijdens de Thuiszitterstop leverden de aanwezige ouders een 
mooie bijdrage. Het actief betrekken van ouders wordt steeds meer 
gemeengoed, maar ook hun kinderen willen zich gekend en  
gehoord voelen. En daar hebben kinderen ook recht op. De top 
heeft mij bevestigd dat ik mij hard wil maken voor het betrekken 
van kinderen in alle besluiten die hen aangaan.”
 

Margrite Kalverboer 
de Kinderombudsvrouw

‘Hou oren en ogen open’

‘ Betrek de 
kinderen’

Jos van der Horst: ‘Geef op pabo’s aandacht 
aan de relatie docentouders’

Peter Hulsen: ‘Bij druk op de ketel, gaan 
hakken in het zand’

Opinie



Thuiszitterstop, 
de highlights 
Op 13 juni 2016 vond de eerste Thuiszitterstop 
plaats in The Colour Kitchen in Utrecht. Meer 
dan honderd ouders, professionals en bestuur-
ders gingen in gesprek over adequate aanpak. 
Een impressie in beeld en quotes.
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“Vorige week was ik op een mboschool die in de eerste week van het 
schooljaar alle ouders had uitgenodigd op een bijeenkomst. Voor ouders 
die niet konden, werd een latere datum geprikt. Een mooi voorbeeld van 

een goede band met ouders creëren vóórdat er problemen zijn.”

Jannie Visscher wethouder Jeugd en Onderwijs,  
gemeente Eindhoven

“Het waren mooie gesprekken vandaag. Uiteindelijk draaide het 
allemaal om de vraag of er voldoende onderling vertrouwen is.”

Martin van Rijn staatssecretaris van  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Betrek ouders erbij vanaf het eerste 
moment. Praat niet over ze, maar 

gebruik ze als adviseur.”

Sander Dekker  
staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap

“Al die bureaucratische romp
slomp, dat is iets dat anders moet.”

Sonja Toet moeder van  
voormalig thuiszitter Rick

Highlights



#Thuiszitterstop

Wat meldden deelnemers aan de 
Thuiszitterstop op sociale media.  
Een aantal tweets uitgelicht.

@KatinkaSlump Begrijp ik het goed, @marcdullaert 
aanjager? Hoe fideel van @mjrijn en @SanderDekker! 
Diepe zucht van blijdschap #thuiszitterstop topdag!

@egerrit Was mooie #thuiszitterstop met veel inbreng 
van ouders en jongeren. Nu doorpakken in de regio’s 
#nietsisonmogelijk

@nteeuwen Goede gesprekken bij ronde tafel over 
doorzettingskracht met @egerrit @marcdullaert.

@MarTNT Gaat niet alleen om budget, maar (vooral) ook 
om ontwikkeling nieuwe, interdisciplinaire kennis. 
#thuiszitterstop 

@Jacq_gomesJHV Alles draait om balans: verbinding 
#passendonderwijs & #jeugdhulp om budget voor 
maatwerk te krijgen, beide verantwoordelijk  
#ThuiszittersTop

@swvpeelland @SanderDekker Ouders betrekken vanaf 
moment 1 als adviseur #thuiszitterstop

@WandaGlebbeek @MinOCW @SonjaToet Dus geen 
dwang en drang taskforce met als doel terug naar school. 
Doel moet zijn: #Passendonderwijs #thuiszitterstop

@CarryRoozemond Als bruggenbouwer en kuitenbijter 
zet ook @marcdullaert zich in voor meer resultaten 
#thuiszitterstop 

@alidaoppers #thuiszitterstop: handen worden ineen 
geslagen: in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden 
thuis

@JScherpenberg De #thuiszitterstop start met mooi 
filmpje over #thuiszitters Rick @SonjaToet
Samenwerking essentieel om thuiszitter op school te 
krijgen, zegt moeder @sonjatoet voorafgaand aan 
#thuiszitterstop

@mariekehier #thuiszitterstop: de ondertekenaars. Niet 
de minsten. Op naar 0 thuiszitters?! Aan de slag. 

Bekijk de sfeerimpressie
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“Wat ik nu zie, vergelijk ik met een taart in  
verschillende punten: een twaalftal organisaties 

die binnen hun taakpakket doen wat nodig is. 
Maar het thuiszittersprobleem heeft meer nodig 
dan de grenzen van die taken; het moet over de 
hele taart gaan. De basis ligt dan in dialoog en  

samenwerking.”

Hans Kruijssen voorzitter  
Thuiszittersoverleg Amsterdam

“Door mijn autisme kon ik niet op een school te
recht. Maar ik was er ook zelf nog niet klaar voor. Ik 
heb hulp gekregen en heb nu de tofste meester ooit. 

Wat ik nodig heb? Mensen die naar me luisteren.”

Merlijn voormalig thuiszitter, aanbieder van het  
rapport ‘Passend Onderwijs - Vanuit autisme 

bekeken’

Tweets

https://vimeo.com/170511023


Aanjager

‘Blijf praten met ouders en kind’

“Er zijn vandaag veel voorbeelden voorbij 
gekomen. Goede en foute. Dat geeft mij het 
idee dat wij het in Utrecht behoorlijk goed 
doen. Waar we bij de aanpak van thuiszitters 
voor moeten waken is dat de professionals 
niet met elkaar gaan praten over een kind. 
Want dan gaan ze dingen organiseren die zíj 
belangrijk vinden. Het is heel belangrijk dat je 
altijd met de ouders en het kind blijft praten 
bij het vinden van een oplossing.” 

Slaus van Dam manager Leerlingzaken 
gemeente Utrecht

‘Benieuwd naar de rol van 
Dullaert’
“Laat ik voorop stellen dat het goed is dat 
vandaag het Thuiszitterspact is getekend. Alle 
betrokken partners zijn met elkaar in gesprek 
gegaan en er is een verbinding gelegd tussen 
passend onderwijs en jeugdhulp. Dat is 
belangrijk. Wat ik me wel af vraag is hoe wij 
als GGZ Nederland nog een bijdrage kunnen 
leveren? Daarom ben ik ook benieuwd naar 
de rol van Dullaert als aanjager. Hopelijk 
zwengelt hij de boel op zowel landelijk, 
regionaal als lokaal niveau aan.”

Djieuwke Verseput GGZ Nederland

‘Graag over een jaar of twee 
weer bij elkaar komen’
“Het was mooi om te zien hoe iedereen  
zich achter hetzelfde doel schaart: thuis-
zitters in de toekomst voorkomen. Normaal 
bekijk ik thuiszittersproblematiek alleen 
vanuit de Onderwijsinspectie, maar door  
de gesprekken van vandaag heb ik inzicht 
gekregen in de perspectieven van andere 
partijen. Nu is het zaak om echt samen aan 
de slag te gaan en stappen voorwaarts te  
zetten. Ik zou graag over een jaar of twee 
weer bij elkaar komen om te praten over  
wat er in de tussentijd is bereikt.” 

Jolande Visser Onderwijsinspectie

Bruggenbouwer  
en kuitenbijter

“Passend onderwijs staat nog in de kinder-
schoenen, het is nog te vroeg om de 
conclusie te trekken dat passend onderwijs 
niet werkt. Maar we moeten eerlijk zijn,  
in een aantal regio’s lukt het nog niet 
helemaal. Wethouders en schoolbestuurders 
zijn ook best eigenwijs. Daarom moet er per 
regio een knopendoorhakker komen. Dat 
staat bovenaan mijn lijstje. Het belang is 
groot, want er zijn momenteel meer dan 
10.000 kinderen die langer dan drie maanden 

Toen hij nog Kinderombudsman was, schreef Marc Dullaert al het 
adviesrapport ‘Van Leerplicht naar Leerrecht’. Niet verrassend dus 
dat juist hij benoemd is tot aanjager van het Thuiszitterspact. Hoe 
krijgt hij de boel in beweging?

Reacties

thuiszitten. Ook al lijkt het niet veel: het zal  
je kind maar zijn. In mijn functie van 
Kinderombudsman heb ik er altijd voor 
gepleit om dit onderwerp hoog op de agenda 
te zetten. Vandaag is het zover, een historisch 
moment. Ik ben blij dat ik als aanjager een 
zetje kan geven om dit mogelijk te maken.  
En let op: aanjagen is belangrijk, maar het is 
ook belangrijk om bruggen te bouwen en 
soms – heel zachtjes – mensen in de kuiten 
bijten.”

Ondertekening van het Thuiszitterspact 
gezien. Gesprekken gevoerd. De jas al aan. 

Tijd voor een moment van reflectie. Wat blijft jou bij?


